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IDENTIFICAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO FORMADORA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

CNPJ: 604.530.320/0001-74 

Endereço: Rua Botucatu, 740 – Vila Clementino 

CEP: 0423-9000 – São Paulo – SP 

Telefone: 011 – 5549.7699 / 7890 

 

UNIDADE RESPONSÁVEL 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 

Endereço: Rua Sena Madureira, 1500 - 2º Andar – Vila Clementino  

CEP: 04021-001 - São Paulo - SP  

Telefone: 011 – 3385.4125 

 

INSTITUIÇÃO EXECUTORA 

HOSPITAL SÃO PAULO - HSP 

CNPJ: 61.699.567/0001-92 

Endereço: Rua Napoleão de Barros 715 – Vila Clementino 

CEP: 04024-002 – São Paulo – SP 

Telefone: 011 – 5576 4522/ 4179 
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COREMU – Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde 

 

Coordenador 

Profa. Dra. Suzete Maria Fustinoni 

Email: smfustinoni@unifesp.br 

Fone: (11) 5084-4387 

Celular: (11) 98417-7207 

Formação: Enfermeira 

Titulação: Doutora em Ciência  

Registro Profissional: COREN 50251 

http://lattes.cnpq.br/2016866886536539 

 

Vice-Coordenador 

Profa. Dra. Erika Mattos Santangelo  

Email: esantangelo@unifesp.br 

Fone: (11)                     

Celular: (11)  

Formação: Fisioterapeuta 

Titulação: Doutora em Ciências 

Registro Profissional: CREFITO nº 27689F  

http://lattes.cnpq.br/1914006480914050 
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PROGRAMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 

Coordenador 

Profa. Dra. Ruth Ester Assayag Batista 

Email: ruth.ester@unifesp.br 

Fone: (11) 5084-4387 

Celular: (11) 98275-9895 

Formação: Enfermeira 

Titulação: Pós-Doutora em Enfermagem  

Registro Profissional: COREN nº 34610 

http://lattes.cnpq.br/7232913011589777 

 

Vice-Coordenador  

Profa. Dra. Cassia Regina Vancini Campanharo 

Email: cvancini@unifesp.br 

Fone: (11) 5084-4387  

Celular: (11) 992138677 

Formação: Enfermeira 

Titulação: Doutora em Ciências 

Registro Profissional: COREN nº 99572 

http://lattes.cnpq.br/1796718487677796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/7232913011589777
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I. Docentes, Preceptores e Tutores do PROGRAMA 

 

Área Profissional (ENFERMAGEM) 

Área Profissional Nome 

Docente Cassia Regina Vancini Campanharo 

 Meiry Fernanda Pinto Okuno 

 Ruth Ester Assayag Batista 

Tutor Cassia Regina Vancini Campanharo 

 Meiry Fernanda Pinto Okuno 

 Ruth Ester Assayag Batista 

 Maria Carolina Barbosa T. Lopes 

Preceptor Luiz Humberto Vieri Piacezzi 

 Bianca Rodrigues Caires 

 Natalia Elena Nisti Grigoietto Borgonovi 

 Giselle Pinto de Oliveira Sá Macedo 

 Erica Vitorio de Araujo 

 Jucinei Araújo de Jesus 

  

 

Área Profissional (FISIOTERAPIA) 

Área Profissional Nome 

Tutor Daniel Alveno 

Preceptor Débora dos Santos Ishini 

 Cynthia Salmagi Coutinho 

 Eulalia Biazotto 
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Área Profissional (FONOAUDIOLOGIA) 

Área Profissional Nome 

Docente Maria Inês Gonçalves 

Tutor Maria Inês Gonçalves 

 Isabella Christina Oliveira Neto 

Preceptor Valdeson de Almeida Sales 

 Fernanda Teixeira Menezes 

 Carolina Marques Castro 

 Juliana Boza Saurim 

 Sheilla de Medeiros Correia Marin 

 Mariana Saconato 

  

 

Área Profissional (Psicologia) 

Área Profissional Nome 

Tutor Luciana Geocze 

Preceptor Carolina de Oliveira Cruz Latorraca 

 

Área Profissional (Serviço Social) 

Área Profissional Nome 

Tutor Ana Maria Santana de Alcântara 

 Cristhiene Montone Nunes Ramires 

Preceptor Cristiana de Oliveira Silva 

 Luciane Dely da Silva 

  

 

Área Profissional (Nutrição) 

Área Profissional Nome 

Tutor Ana Lucia da Silva Castro Montolezi 
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 Marcia Maria Teixeira de Freitas        

Preceptor Cintia Fernandes Rezende Moleiro 

 Caroline Aya Komorita 

  

II. Caracterização do PROGRAMA 

 

A Residência Multiprofissional em Urgência e Emergência tem como objetivo desenvolver 

competências técnicas, assistenciais, gerenciais, educativas, investigativas e atitudinais para atuar 

na equipe multiprofissional em situações de urgência e emergência, por meio de treinamento em 

serviço, na perspectiva da interdisciplinaridade e nos diferentes níveis de atenção à saúde. O 

público alvo é o profissional de saúde de uma das áreas específicas do Programa, devidamente 

registrado em seu Conselho Profissional no território nacional. O Programa cumprirá as 

exigências contidas na Portaria Interministerial nº 45 de 12/01/2007. 

 

Área de concentração: Urgência e Emergência 

 

Período de realização: 2 anos 

 

Carga horária total: 5760 horas 

 

Carga horária teórica: 1152 horas 

 

Carga horária prática: 4608 horas 

 

Modalidade do curso: Integral  

 

Número de Vagas Anuais Oferecidas pelo Programa por Profissão Participante 

 

Profissões Participantes Nº de vagas 

Enfermagem 4 

Fisioterapia 4 

Fonoaudiologia 2 
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Nutrição 3 

Psicologia 3 

Serviço Social 2 

TOTAL DE VAGAS 18 

 

III. JUSTIFICATIVA 

 

A Universidade Pública deve estar em consonância com os problemas vivenciados pela 

sociedade na qual esteja inserida e oferecer alternativas viáveis e efetivas para solucioná-los. Ao 

mesmo tempo, deve estar atenta às necessidades do mercado de trabalho, a fim de capacitar 

profissionais para que tenham condições de se adequar às rápidas transformações que ocorrem 

num mundo de economia globalizada. 

Neste contexto, a prestação de assistência à saúde para a população brasileira requer 

diferentes profissionais, cada vez mais qualificados, conscientes de suas responsabilidades 

sociais e da necessidade de buscar, constantemente, a melhoria da qualidade de seus serviços. 

Além disso, a colaboração interprofissional e o trabalho transdisciplinar têm sido identificados 

como estratégia para um cuidado de saúde mais qualificado, ampliado e efetivo. O trabalho 

interprofissional proporciona melhorias na qualidade e no acesso aos serviços de saúde, na 

perspectiva de todos os níveis de atenção. 

Levando-se em consideração o aumento da violência urbana, dos acidentes e da 

expectativa de vida da população com doenças crônicas não transmissíveis e a carência de 

recursos humanos especializados, a proposta de uma Residência Multiprofissional em Saúde, 

contemplando as Políticas Nacionais de Urgência e Emergência, tem o intuito de articular e 

consolidar, no âmbito do trabalho e da educação, saberes e práticas, promovendo  trabalho 

multiprofissional, interprofissional e transdisciplinar nesta área de concentração, resultando em 

melhorias na qualidade da assistência e aumento da segurança do paciente. 

A Universidade Federal de São Paulo e o Hospital São Paulo, cientes de suas 

responsabilidades enquanto instituições, respectivamente, formadora e prestadora de assistência 

à saúde de um contingente expressivo da população brasileira apoiam a criação do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde, entendendo ser este um modelo para formação de 

profissionais compatível com os princípios do Sistema Único de Saúde. 
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IV. OBJETIVO 

 

OBJETIVO GERAL 

Formar profissionais de diferentes áreas da saúde, tendo como base os princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde, desenvolvendo perfil altamente qualificado no exercício 

de sua profissão, permeado por atitudes reflexivas, críticas, humanitárias e éticas com 

responsabilidade e competências para atuar colaborativamente na equipe multiprofissional em 

situações de Urgência e Emergência nos diversos níveis de atenção à saúde. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Atuar com competência em sua área profissional especifica, considerando a cadeia de 

cuidado progressivo. 

Planejar, gerir e executar atividades de assistência ao usuário no ambiente hospitalar dentro 

de suas especificidades profissionais. 

Desenvolver atividades de Educação em Saúde nos ambientes de prática profissional. 

Desenvolver o processo de trabalho, considerando sua especificidade profissional de 

acordo com os pressupostos do Sistema Único de Saúde. 

Aplicar raciocínio crítico reflexivo na resolução de problemas dentro do ambiente de 

prática assistencial. 

Desenvolver estudos científicos que contemplem a melhoria do ambiente de prática. 

Atuar dentro de um contexto interprofissional e transdisciplinar para o atendimento das 

necessidades de cuidado e/ou educação dos usuários do serviço. 

 Desenvolver competências para o trabalho colaborativo. 
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DIRETRIZES PEDAGÓGICAS 

A Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde constitui-se 

em ensino de pós-graduação lato sensu, destinada a profissões da área de saúde, sob a forma de 

curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, com carga horária de 60 (sessenta) 

horas semanais, de acordo com o artigo 1º da Portaria Interministerial nº 506 de 24 de abril de 

2008. 

A Residência Multiprofissional em Saúde ou em Área Profissional da Saúde será 

desenvolvida no modelo tripartite, com a participação de gestores locais, serviços e academia, 

em áreas justificadas pela realidade local, considerando o modelo de gestão, a realidade 

epidemiológica, a composição das equipes de trabalho, a capacidade técnico-assistencial, as 

necessidades locais e regionais e o compromisso com os eixos norteadores da Residência 

Multiprofissional em Saúde (Portaria Interministerial nº 45 de 12/01/2007). 

 

ARTICULAÇÃO COM AS POLÍTICAS DE SAÚDE LOCORREGIONAIS 

A missão da UNIFESP é desenvolver com excelência, atividades inter-relacionadas de 

ensino, pesquisa e extensão. Atualmente, conta com 48 cursos de graduação, 96 Programas de 

Pós-Graduação Strictu Sensu, 60 Programas de extensão, 154 Projetos Sociais, 132 Cursos de 

Extensão, 116 Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 94 Programas de Residência Médica.  

Por sua vez, o Hospital São Paulo (HSP) é um dos mais importantes centros de referência 

em alta complexidade do país. É um hospital universitário, vinculado à UNIFESP, de grande 

porte, que atende diariamente mais de 4.500 pacientes ambulatoriais e 1.200 em Pronto-

Socorro/Pronto-Atendimento. É responsável, na Grande São Paulo, pela cobertura de uma área 

que abrange mais de 5 milhões de habitantes, além de atender pacientes oriundos de outros 

municípios e estados da federação.  

Além da missão de prestar assistência à saúde à população brasileira, por meio do Sistema 

Único de Saúde, o HSP se destaca pelo desenvolvimento de pesquisas clínicas, com vasta 

produção científica nacional e internacional, e a formação de recursos humanos, sendo campo de 

ensino e treinamento da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), colaborando para a 
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formação e capacitação de profissionais de saúde.  

 

PARCERIAS 

1. Escola Paulista de Enfermagem - Departamento de Enfermagem Clínica e Cirúrgica - 

Disciplina Curricular de Enfermagem em Emergência e Cuidado Intensivos (UNIFESSP). 

2. Unidade de Emergência e Unidade de Pronto-Atendimento (HSP). 

3. Departamento de Fonoaudiologia (UNIFESP) e Serviço Integrado de Fonoaudiologia (HSP). 

4. Serviço de Atenção Psicossocial Integrada em Saúde (HSP) 

5. Serviço de Nutrição (HSP). 
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CORPO DOCENTE ASSISTENCIAL 

 

 

 

DOCENTES 

 

NOME:  Ruth Ester Assayag Batista 

CPF: 077.540.758-57 E-mail: ruth.ester@unifesp.br 

Categoria profissional: Enfermeira Qualificação: Pós-doutorado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 32 

 

NOME: Cássia Regina Vancini Campanharo 

CPF: 300.566.108-31 E-mail: cvancini@unifesp.br 

Categoria profissional:  Enfermeira Qualificação: Doutorado 

Tempo de dedicação:  Parcial Tempo de experiência: 17 

 

 

NOME:   Maria Inês Rebelo Gonçalves 
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CPF: 014.422.518-24 E-mail:   mariainesrg@gmail.com 

Categoria profissional:  Fonoaudióloga Qualificação: Doutorado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 24 

TUTORES 

 

NOME:   Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes 

CPF: 220.530.448-88 E-mail: lopes.carolina@unifesp.br 

Categoria profissional: Enfermeira Qualificação: Doutorado 
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Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 15 Carga horária semanal: 8h 

 

 

NOME:  Isabella Christina Oliveira Neto 

CPF: 278.668.198-74  E-mail:  isabellaneto@uol.com.br 

Categoria profissional:  
Fonoaudióloga 

Qualificação: Mestrado  

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 15 Carga horária semanal: 8h 

 

NOME:    Ana Maria Santana de Alcântara 

CPF: 265.907.238-85 E-mail: ana.santana@huhsp.org.br 

Categoria profissional:  Assistente 

Social 

Qualificação: Mestrado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 14 Carga horária semanal: 8h 

 

NOME:   Daniel Alveno  

CPF: 223.069.658-03 E-mail: dalveno@yahoo.com.br 

Categoria profissional: 

Fisioterapeuta 

Qualificação: Mestrado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 17 Carga horária semanal: 8h 

 

NOME:    Ana Lucia da Silva Castro Montolezi 

CPF: 351.540.698-03 E-mail:  analuscastro2005@gmail.com 

Categoria profissional: Nutricionista Qualificação: Doutorado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 7 Carga horária semanal: 8h 

 

 

NOME: Marcia Maria Teixeira de Freitas 

CPF: 136.556.748-64 E-mail:  mmtfreitas@hotmail.com 

Categoria profissional:   
Nutricionista 

Qualificação: Mestrado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 14 Carga horária semanal: 8h 

mailto:analuscastro2005@gmail.com
mailto:mmtfreitas@hotmail.com
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PRECEPTORES 
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NOME:  Cintia Fernandes Rezende Moleiro 

CPF: 278.668.198-74  E-mail:   cintiarezende@hotmail.com 

Categoria profissional:  Nutricionista Qualificação:   Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 15 Carga horária semanal: 30 

 

NOME:     Caroline Aya Komorita 

CPF: 998.851.582-00 E-mail:  cakomorita@gmail.com 

Categoria profissional:   Nutricionista Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 4 Carga horária semanal: 30 

 

NOME:    Eulália Priscila Cavalcante 

Lola 

  

CPF: 315.532.748-06 E-mail:  eulalia_pcl@hotmail.com 

Categoria profissional: Fisioterapeuta Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 13 Carga horária semanal: 30 

 

NOME: Debora Ishini Santos 

CPF: 333.706.178-89 E-mail:   debora.ishini@yahoo.com.br 

Categoria profissional:  Fisioterapeuta Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 11 Carga horária semanal: 30 

 

NOME:    Cynthia Salmagi Coutinho 

CPF: 401.376.908-51 E-mail:  cynthiascoutinho@gmail.com 

Categoria profissional:  Fisioterapeuta Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 6 Carga horária semanal: 30 

 

NOME: Luiz Humberto Vieri Piacezzi 

CPF: 283.164.518-24 E-mail:   piacezzi@unifesp.br 

Categoria profissional:  Enfermeiro Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 19 Carga horária semanal: 30 

 

 

NOME: Natália Elena Nisti Grigoletto Borgonovi 

CPF: 353.024.408-22 E-mail:   nataliaborgonovi@gmail.com 

Categoria profissional:   Enfermeira Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 10 Carga horária semanal: 30 

 

NOME: Giselle Pinto de Oliveira Sá Macedo  

CPF: 303.657.188-40 E-mail:   gigimacedo@yahoo.com.br 

Categoria profissional:   Enfermeira Qualificação:  Doutorado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 12 Carga horária semanal: 30 

 

NOME: Erica Vitorio de Araujo 

CPF: 381.553.598-08 E-mail:   erica_vit2@hotmail.com 

Categoria profissional:   Enfermeira Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 5 Carga horária semanal: 30 

 

NOME: Jucinei Araújo de Jesus 

CPF: 005.655.895-39 E-mail: ney.enf06@gmail.com   

Categoria profissional:   Enfermeiro Qualificação:  Mestrado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 10 Carga horária semanal: 30 

mailto:cintiarezende@hotmail.com
mailto:cakomorita@gmail.com
mailto:eulalia_pcl@hotmail.com
mailto:debora.ishini@yahoo.com.br
mailto:cynthiascoutinho@gmail.com
mailto:piacezzi@unifesp.br
mailto:nataliaborgonovi@gmail.com
mailto:gigimacedo@yahoo.com.br
mailto:erica_vit2@hotmail.com
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NOME: Valdeson de Almeida Sales 

CPF: 126.312.167-50 E-mail:   valdeson-sales@hotmail.com 

Categoria profissional:   Fonoaudiólogo Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 5 Carga horária semanal: 30 

 

 

NOME:  Sheilla de Medeiros Correia Marin 

CPF: 296.219.898-84 E-mail:   sheillademedeiros@gmail.com 

Categoria profissional:    
Fonoaudióloga 

Qualificação:  Doutorado 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 15 Carga horária semanal: 30 

 

NOME: Vicente Coelho 

CPF: 126.312.167-50 E-mail: vicente_coelho@hotmail.com   

Categoria profissional:   Fonoaudiólogo Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 6 Carga horária semanal: 30 

 

NOME:  Carolina Marques Castro 

CPF: 338.631.928-93 E-mail:   caru.marques@gmail.com 

Categoria profissional:    
Fonoaudióloga 

Qualificação:  Especialização  

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 10 Carga horária semanal: 30 

 

 

NOME:  Suelen Santana 

CPF: 405.168.098-30 E-mail:   Suelen_corsant@hotmail.com 

Categoria profissional:    
Fonoaudióloga 

Qualificação:  Especialização 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 3 Carga horária semanal: 30 

   

NOME:  Carolina de Oliveira Cruz Latorraca 

CPF: 350.896.258-08 E-mail:   caru.pepm@yahoo.com.br 

Categoria profissional:    Psicóloga Qualificação:  Mestre 

Tempo de dedicação: Parcial Tempo de experiência: 7 Carga horária semanal: 30 

mailto:valdeson-sales@hotmail.com
mailto:sheillademedeiros@gmail.com
mailto:caru.marques@gmail.com
mailto:Suelen_corsant@hotmail.com
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CENÁRIOS DE PRÁTICA 

Os cenários de prática são: Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Referência à Saúde 

do Idoso da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo, as unidades do 

Hospital São Paulo (Serviço de Emergência, Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Unidade de 

Tratamento de Queimados e Unidades de Terapia Intensiva) e o Centro de Atenção à Saúde 

Mental. 

 

INFRA-ESTRUTURA DISPONÍVEL 

 

Apoio Administrativo 

- Secretaria da Comissão de Residência Multiprofisssional (COREMU) / UNIFESP. 

- Secretarias da Escola Paulista de Enfermagem (EPE) / UNIFESP. 

 

Salas de Aula 

- Salas de aula disponíveis no complexo UNIFESP / HSP. 

 

Biblioteca e Acervo bibliográfico 

- Biblioteca da UNIFESP. 

- E-books das seguintes plataformas: Periódicos Capes, The American Society of Mechanical 

Engineers, Knovel, e-volution, Pro-Quest e minhabiblioteca.com.br 

 

Equipamentos e Recursos audiovisuais 

- Computadores e Projetores. 

 

Laboratório 

- Laboratórios de Informática do complexo UNIFESP / HSP. 
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METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO 

Durante a residência o aluno será avaliado longitudinalmente por seus tutores e preceptores 

nos campos de prática. 

São contemplados os seguintes itens nessa avaliação: 

AVALIAÇÃ0 QUALITATIVA DO DESEMPENHO DISCENTE  

1. Atitude: Iniciativa durante o estágio, Organização, Participação nas visitas/discussões, Interesse, 

Participação reuniões multiprofissionais, Relacionamento com a equipe multiprofissional, 

colegas e supervisores. 

2. Assistência ao Paciente: Domínio dos casos, Responsabilidade, Habilidades/estratégias de 

atendimento e Correlação teórica e prática. 

3. Conhecimento Teórico: Prova escrita/seminário, Discussões, Resenhas e Casos clínicos. 

Serão aprovados aqueles com frequência mínima de 85% nas aulas teóricas, 100% nas 

atividades práticas e que obtiverem nota mínima 6,0 (seis) ao final de cada disciplina. 
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PERFIL DO EGRESSO 

 

A. Perfil geral dos Egressos 

Ao final do período de formação, os residentes do Programa de Urgência e Emergência 

deverão estar aptos para prestar assistência segura e de qualidade, na sua área de formação 

profissional, em situações de urgência e emergência.  

Espera-se que os egressos desenvolvam ao longo do curso competências e habilidades na 

atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e 

educação permanente, com postura proativa, responsável e ética, contribuindo para o trabalho em 

equipe, na assistência ao paciente, família e comunidade. 

. 

 

B. Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais 

Profissão  Descrição 

Enfermagem Deverá ser capaz de analisar criticamente a realidade do serviço e área de 

abrangência sob sua responsabilidade; desenvolvendo atividades assistenciais, 

gerenciais, de ensino e de pesquisa na área de Urgência e Emergência. 

Deverá atuar em equipes interprofissionais, com vistas à humanização da 

assistência, a integralidade da atenção, a melhoria dos indicadores qualitativos 

da saúde e a redução do tempo de hospitalização. 

Deverá estar apto a: realizar o diagnóstico de enfermagem, implantar 

intervenções e avaliar os resultados do plano assistencial baseado em 

evidências para indivíduo, família e comunidade, considerando o perfil 

epidemiológico da população e os princípios do Sistema Único de Saúde; 

trabalhar em equipes de saúde, atuando no gerenciamento de conflitos, no 

papel de mediador na resolução de problemas que impactem diretamente na 

qualidade da assistência de enfermagem prestada ao doente em situações de 

urgência e emergência, gerando a produção de novos conhecimentos que 

agreguem a prática da enfermagem no Sistema Único de Saúde. 

Fisioterapia Deverá ser capaz de conhecer e compreender as alterações patológicas, 

cinético funcionais e suas repercussões psíquicas e orgânicas; preservar, 

desenvolver e restaurar a integridade de órgãos, sistemas e funções e elaborar 
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diagnóstico físico e funcional, eleição e execução dos procedimentos 

fisioterapêuticos pertinentes nas situações de urgência e emergência. 

Deverá ser capaz de trabalhar em equipe multiprofissional, com ênfase na 

integralidade do cuidado ao paciente, em todos os níveis de saúde e com 

respeito aos princípios éticos/bioéticos e culturais do indivíduo e da 

coletividade. 

Fonoaudiologia Deverá ser capaz de exercer sua atividade profissional de forma crítica, 

transformadora e ética, utilizando-se de conhecimento científico em uma 

concepção de assistência social do ser humano, considerando a cadeia de 

cuidado progressivo. 

Deverá atuar com autonomia e discernimento no diagnóstico de disfunções da 

audição, fonação e deglutição, promovendo a recuperação e prevenindo outros 

agravos, assegurando a integralidade da atenção, qualidade e humanização do 

atendimento prestado aos indivíduos, familiares e comunidade na área de 

Urgência e Emergência, dentro de um contexto interdisciplinar. 

Serviço Social  Estará apto a conhecer as condições de vida dos usuários do serviço de 

urgência e emergência, assim como determinantes sociais que interferem no 

processo saúde-doença, buscando a atuação em equipe, favorecendo a 

interdisciplinaridade da atenção em saúde nos seus diversos níveis de atuação.  

Deverá ser capaz de elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas 

e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social; orientar 

usuários no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no 

atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, executar e avaliar pesquisas 

que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações 

profissionais; planejar, organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade 

de Serviço Social; realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins 

de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta 

e indireta, empresas privadas e outras entidades. 

Nutrição Deverá ser capaz de prestar assistência nutricional, utilizando-se de 

competências clínicas, técnico-operacionais e relacionais, à pacientes em 

situação de urgência e emergência, bem como participar atividade da equipe 

multiprofissional no cuidado nutricional de pacientes, família e comunidade. 

Psicologia Deverá ser capaz de realizar o diagnóstico psicológico, implantar intervenções 
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e avaliar os resultados do plano assistencial prestado aos pacientes e seus 

familiares e orientar os demais profissionais de saúde sobre diagnóstico e 

manejo dos pacientes / familiares com sintomas psicopatológicos na área de 

urgência e emergência. 

Deverá atuar em equipes multiprofissionais, na perspectiva interdisciplinar, 

com vistas à humanização da assistência, integralidade da atenção, melhoria 

dos indicadores qualitativos da saúde e redução do tempo de hospitalização. 

Deverá desenvolver atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa na área 

de psicologia hospitalar com ênfase em urgência e emergência que gerem 

conhecimentos que contribuam para o aprimoramento das práticas em saúde 

integradas ao Sistema Único de Saúde. 
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MATRIZ CURRICULAR 

 

Os conteúdos do eixo transversal e nuclear da área profissional serão ministrados pela 

COREMU. 

 

CONTEÚDO NUCLEAR DO PROGRAMA 

 

Tipo de atividade Teórico-Prático 

Ano R1 e R2 

Disciplina Assistência da equipe multiprofissional em situação de urgência e 

emergência 

Ementa Assistir, de forma interprofissional, o paciente em situação de urgência 

e emergência, de acordo com a Política Nacional de Atenção às 

Urgências. 

Conteúdo  Apresentação da equipe multiprofissional e do trabalho 

interprofissional 

 Apresentação do Pronto Socorro - Normas e Rotinas 

 Acolhimento e Classificação de Risco 

 Suporte básico de vida  

 Segurança do paciente – Precauções padrão 

 Cuidados Paliativos 

 Dietas enterais  

 Atendimento ao paciente por tentativa de suicídio 

 Violência de Gênero - atendimento de emergência, 

acolhimento e encaminhamentos 

 A população LGBT e a equipe de saúde da Emergência 

 Política de Atenção Oncológica e Inserção Oncológica  

 Envelhecimento e Abordagem familiar do idoso 

 Processo de trabalho na atenção básica e sua interface com a 

unidade hospitalar 

 Organização social da família e sua influência no processo 
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saúde-doença 

 Captação e Doação de órgãos e tecidos - conceitos e fluxo de 

atendimento na Emergência 

 Busca de artigos em bases científicas e Referências bibliográfica  

 Noções de estatística  

 Gestão: Processo de trabalho / Qualidade 

 A orientação familiar para cuidados domiciliares e a efetivação 

da alta do Pronto Socorro 

 Utilização de Indicadores em Organizações de Saúde 

 O desafio da boa assistência ao usuário em Serviços de 

Urgência e Emergência do SUS e suas características 

 O sofrimento do profissional de saúde - Burnout  

 Resolução de conflitos 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Discussão de casos clínicos e artigos científicos 

Prática no Centro de Habilidades e Simulação 

Avaliação Discussão de Caso Clínico e Artigo Científico 

Apresentação dos projetos dos trabalhos de conclusão de curso 

Cenários de prática Salas de aula 

Prática no Centro de Habilidades e Simulação 

Carga horária teórica  116 horas 

Carga horária prática  4 horas  

Atividade Não-

Presencial 

R1 – 54 horas 

R2 – 84 horas 

Carga horária Total R1 – 174 horas 

R2 – 204 horas 
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CONTEÚDO PROFISSIONAL DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  

 

ENFERMAGEM 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1  

Disciplina Assistência de enfermagem aos pacientes em situação de 

urgência/emergência (I) 

Ementa Assistir os pacientes em situação de urgência / emergência, com ênfase no 

reconhecimento das principais alterações fisiopatológicas e reconhecer a 

estrutura e o fluxo de atendimento no Serviço de Emergência. 

Conteúdo  Avaliação neurológica 

 Atendimento inicial ao politraumatizado 

 Distúrbios ácidos-básicos e hidroeletrolíticos 

 Suporte avançado de vida 

 Sistema de atendimento às emergências 2048/1600 

 Estados de choque  

 Avaliação do desconforto respiratório e insuficiência respiratória 

aguda 

 Hemorragia Digestiva Alta 

 Cetoacidose diabética 

 Oxigenioterapia e dispositivos 

 Ventilação mecânica I e II 

 Arritmias 

 Lesões de pele – avaliação, prevenção, curativos e coberturas 

 Sepse 

 Interpretação de hemograma e infusão de hemocomponentes 

 Lesão renal aguda 

 Acidente vascular cerebral 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Estudos dirigidos 



    

 

 

26 

Avaliação Discussão de casos clínicos  

Estudos dirigidos 

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  74 horas 

 

 

Tipo de 

atividade 

Teórico 

Ano R2 

Disciplina Assistência de enfermagem aos pacientes em situação de 

urgência/emergência (II) 

Ementa Assistir os pacientes em situação de urgência / emergência, com ênfase no 

reconhecimento das principais alterações fisiopatológicas e gestão de serviços 

de saúde. 

Conteúdo  Síndromes Coronarianas Agudas 

 Gestão de serviços de saúde  

 Emergências Oncológicas 

 Trauma raquimedular 

 Emergências Obstétricas 

 Insuficiência cardíaca congestiva 

 Emergências Psiquiátricas 

 Assistência de Enfermagem ao paciente com doença neuromuscular 

 Morte encefálica e doação de órgãos 

 Intoxicação exógena 

 Queimaduras 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Estudos dirigidos 

Avaliação Discussão de casos clínicos  

Estudos dirigidos 

Cenários de 

prática 
Salas de aula 
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Carga horária  170 horas 

 

NUTRIÇÃO 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1  

Disciplina Nutrição em Urgência e Emergência (I) 

Ementa Conhecer a estrutura e o funcionamento do Serviço de Nutrição e Dietética 

e conceitos básicos para avaliação nutricional do paciente. 

Conteúdo  Avaliação Nutricional 

 Código de Ética 

 Terapia Nutricional (Oral, Enteral e Parenteral) 

 Monitorização da Terapia Nutricional 

 Diretrizes Brasileiras em Pacientes Graves 

 Interpretação e Exames laboratoriais 

 ASPEN e ESPEN – Consensos Nutricionais em Pacientes Graves 

 Alterações da Composição Corporal 

 Disfagia  

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Estudos dirigidos 

Avaliação Discussão de casos clínicos  

Estudos dirigidos 

Prova teórica 

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  74 horas 

 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Nutrição em |Urgência e Emergência (II) 

Ementa Identificar e relacionar a terapia nutricional as condições clínicas do 
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paciente. 

Conteúdo  Drogas Vasoativas 

 Nutrição Parenteral 

 Dietoterapia nas Pancreatites 

 Desnutrição, Caquexia e Sarcopenia 

 Hiperglicemia em Pacientes Graves 

 Controle Glicêmicos em Pacientes Críticos 

 Terapia Nutricional em Pacientes Queimados 

 Terapia Nutricional nas Doenças Renais 

 Terapia Nutricional em Distúrbios Cardíacos 

 Síndrome de Realimentação 

 Cetoacidose Diabética 

 Nutrição e Úlcera de Pressão 

 Terapia Nutricional HIV/AIDS 

 Terapia Nutricional nas Afecções do TGI 

 Terapia Nutricional no Trauma 

 Bronco-aspiração e Dieta enteral 

 Cuidados Paliativos 

Metodologia Aulas expositivas dialogada 

Estudos dirigidos 

Avaliação Participação nas discussões  

Apresentação de artigos 

Prova teórica  

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  170 horas 
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SERVIÇO SOCIAL 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 

Disciplina Conjuntura organizacional e instrumentais do serviço social 

Ementa Apresentar a discussão sobre o processo de acreditação do Hospital São 

Paulo, identificando os procedimentos operacionais padrão específicos 

desta área profissional, bem como sua importância para a padronização das 

ações dos assistentes sociais em sua prática cotidiana junto aos pacientes e 

seus familiares. 

Conteúdo  Apresentação do processo histórico da acreditação no Hospital São 

Paulo e discussão dos protocolos e procedimentos operacionais que 

norteiam as ações cotidianas dentro de uma padronização. 

 Discussão de procedimento operacional padrão em grupos e análise 

dos passos e legislações que norteiam a elaboração de cada um 

deles, relacionando esses procedimentos com a prática dos 

assistentes sociais na Divisão do Serviço Social do HSP. 

 Apresentação dos POP’s - Rotinas do Serviço Social 

 Instrumentais do Serviço Social – Relatório, Registro em Livro 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Avaliação Participação e discussão realizada durante a aula e apresentação escrita da 

discussão de procedimentos operacionais padrão trazidos para reflexão do 

grupo de alunos. 

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  30 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 
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Disciplina Pesquisa científica e produção do trabalho de conclusão de curso I 

Ementa Planejar, organizar e desenvolver a qualificação do trabalho de conclusão 

de curso, buscando contribuição na construção da Pesquisa, bem como o 

conhecimento na organização de texto científico. 

Conteúdo  Participação Ouvinte na Qualificação TCC’s - 2º ano 

 Apresentação do Projeto de Pesquisa TCC 

 Oficina de TCC 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Apresentação do Projeto de Pesquisa do TCC 

Encontros com o orientador 

Avaliação Discussão e elaboração da apresentação.  

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  18 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 

Disciplina Atuação profissional no complexo hospitalar I 

Ementa Apresentar e discutir na equipe multidisciplinar os casos clínicos em 

atendimento. Estimular o raciocínio clínico e a percepção crítica da 

atuação profissional, bem como relacionar com a teoria publicada 

sobre o assunto. 

Conteúdo  Discussão de Caso Clínico e Artigo Científico 

 Política Pública em Oncologia e as Intervenções do Serviço 

Social – Conceitos Gerais 

Metodologia Apresentação e discussão de casos clínicos e artigos científicos 

Aula expositiva dialogada 

Seminários 

Avaliação Apresentação e discussão de casos clínicos  

Participação nos debates   

Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  26 horas 
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Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Residência multiprofissional em serviço social 

Ementa Refletir sobre a pratica profissional do assistente social. 

Conteúdo  Reflexões sobre a Residência Multiprofissional na formação do 

Serviço Social 

 Perspectivas Profissionais Pós Residência Multiprofissional em 

Serviço Social 

 Filme: Um Golpe do Destino 

 Filme: Virando o Jogo 

 Filme: Uma prova de Amor - texto Ética e Moral - Marilena Chauí 

Metodologia Aulas expositivas 

Filmografia  

Avaliação Discussões em sala de aula 

Cenários de prática Salas de Aula 

Carga horária  80 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Pesquisa científica e produção do trabalho de conclusão de curso II 

Ementa Discutir para apresentação da produção do trabalho de conclusão de curso 

e a qualificação em Banca composta por NDAE do Serviço Social. 

Conteúdo  Elaboração de Apresentação para Qualificação do TCC  

 Qualificação para o TCC  

 Participação Ouvinte na Apresentação dos Projetos de Pesquisa - 1º 

ano 

Metodologia Encontros para elaboração do TCC 

Apresentação do TCC 

Avaliação Elaboração das apresentações dos TCC e discussão dos trabalhos 
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Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  30 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Atuação profissional no complexo hospitalar II 

Ementa Apresentar e discutir na equipe multidisciplinar os casos clínicos em 

atendimento. Estimular o raciocínio clínico e a percepção crítica da 

atuação profissional, bem como relacionar com a teoria publicada sobre o 

assunto. 

Conteúdo  Discussão de Caso Clínico e Artigo Científico 

 Política Pública em Oncologia e as Intervenções do Serviço Social 

– Fluxo de Atendimento, Rede familiar e social, contra referência) 

Metodologia Aula expositiva dialogada 

Discussão e apresentação de casos clínicos 

Discussão de artigos científicos e textos 

Avaliação Participação em debates e seminários  

Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  60 horas 
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FONOAUDIOLOGIA 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 

Disciplina Assistência fonoaudiológica aos pacientes em situação de 

urgência/emergência (I) 

Ementa Identificar as principais doenças e seus mecanismos fisiopatológicos em 

situações de urgência e emergência. Desenvolver habilidades de avaliação 

para o diagnóstico fonoaudiológico em situações de urgência e emergência. 

Promover o trabalho interprofissional em situações de urgência e 

emergência. 

Conteúdo  Epidemiologia em urgência e emergência 

 Principais doenças e fisiopatologia em urgência e emergência  

 Avaliação fonoaudiológica em urgência e emergência 

 Avaliação complementar objetiva das desordens da deglutição 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Discussão de casos clínicos 

Avaliação Discussão de casos clínicos 

Seminários  

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  74 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Assistência fonoaudiológica aos pacientes em situação de 

urgência/emergência (II) 
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Ementa Realizar a reabilitação fonoaudiológica dos pacientes em situação de 

urgência/emergência. 

Conteúdo  Indicação e critérios para a reabilitação fonoaudiológica da 

deglutição 

 Técnicas terapêuticas de reabilitação fonoaudiológica 

 Terapia indireta da deglutição 

 Critérios para a terapia direta da deglutição 

 Manobras facilitadoras da deglutição 

 Reabilitação fonoaudiológica no acidente vascular cerebral 

 Reabilitação fonoaudiológica na miastenia gravis 

 Reabilitação fonoaudiológica na esclerose lateral amiotrófica 

 Reabilitação fonoaudiológica pós cirurgia de cabeça e pescoço 

 Reabilitação fonoaudiológica no paciente crítico 

 Atendimento fonoaudiológico em cuidados paliativos 

 Orientações e adaptações fonoaudiológicas das dietas dos pacientes 

disfágicos 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Discussão de casos clínicos 

Avaliação Discussão de casos clínicos 

Seminários 

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  170 horas 
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FISIOTERAPIA 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 

Disciplina Assistência fisioterapêutica nas emergências Clínicas e Cirúrgicas (I)  

Ementa Prestar assistência fisioterapêutica em situações de urgência e emergência. 

Avaliar o estado funcional, realizar prescrição fisioterapêutica, terapia e 

orientações fisioterapêuticas em situações de urgência e emergência.  

Conteúdo  Metodologia Científica I 

 Cateter de Alto Fluxo 

 Ventilação Mecânica Básica 

 Desmame ventilatório  

 Mobilização precoce no paciente crítico 

 Fisioterapia em cuidados paliativos 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Aulas práticas com estratégia de simulação 

Avaliação Discussão de casos clínicos  

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  74 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Assistência fisioterapêutica nas emergências Clínicas e Cirúrgicas (II) 

Ementa Prestar assistência fisioterapêutica em situações de urgência e emergência. 

Avaliar o estado funcional, realizar prescrição fisioterapêutica, terapia e 
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orientações fisioterapêuticas em situações de urgência e emergência.  

Conteúdo  Metodologia Científica II 

 Ventilação Mecânica Avançada 

 Extubação paliativa 

 Comunicação de más notícias 

 Eletrocardiografia 

 Síndrome compartimental 

 Emergências cardiorrespiratórias 

 Emergências Neurológicas 

 Eletroterapia aplicada a pacientes críticos  

 Atendimento ao paciente ortopédico 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Aulas práticas com estratégia de simulação 

Avaliação Discussão de casos clínicos 

Cenários de 

prática 
Salas de aula 

Carga horária  170 horas 
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PSICOLOGIA 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 

Disciplina Psicologia em Urgência e Emergência I 

Ementa Desenvolver habilidades específicas de avaliação e acompanhamento 

psicodinâmico do paciente/família. Estimular a percepção de conteúdos 

envolvidos no processo de adoecimento. Discutir as particularidades do 

trabalho em equipe no contexto de Urgência e Emergência. 

Conteúdo  Relação equipe – paciente – família 

 Transferência e contratransferência 

 Natureza dos pedidos: conteúdo manifesto X conteúdo latente 

 Aspectos psicológicos do paciente com doença crônica 

 Avaliação e Diagnóstico situacional 

 Avaliação e acompanhamento psicodinâmico do 

paciente/família 

 O paciente em estado crítico X paciente crônico: Desafios para 

adesão ao tratamento 

 Saúde Mental no Hospital Geral  

Metodologia Seminários 

Discussão de textos e casos clínicos 

Avaliação Participação das aulas  

Apresentação de casos clínicos 

Relatórios Mensais 
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Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  11 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 

Disciplina Seminários Clínicos em Psicologia da Saúde 

Ementa Estimular o desenvolvimento de um olhar crítico sobre a prática do 

psicólogo e as diferentes abordagens psicoterapêuticas possíveis no 

contexto da saúde. 

Conteúdo  Psicologia da saúde 

 Abordagens psicológicas 

 Transferência e contratransferência 

 Relação terapêutica 

 Trabalho em equipe multiprofissional 

Metodologia Apresentação de caso clínico 

Discussão de situações clínicas 

Avaliação Participação das aulas  

Apresentação de casos clínicos 

Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  21 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R1 

Disciplina Psicopatologia e Psicofarmacologia 

Ementa Capacitar os psicólogos a realizar exame das funções psíquicas e hipótese 

diagnóstica. Favorecer a identificação das diferentes problemáticas que se 
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apresentam em torno do sofrimento psíquico e adoecimento.  

Conteúdo  Introdução à Psicopatologia e Anamnese Psiquiátrica  

 Consciência 

 Orientação: Atenção e Memória 

 Linguagem e Pensamento 

 Percepção 

 Humor e Afetividade 

 Vontade e Motricidade 

 Transtornos de Ansiedade 

 Transtorno de Estresse Pós-Traumático 

 Transtornos Alimentares 

 Transtornos Mentais associados ao álcool e outras substâncias 

psicoativas 

 Transtornos Mentais de Origem Orgânica 

 Transtornos do Humor 

 Esquizofrenia e Transtornos delirantes 

 Introdução a Psicofarmacologia 

 Antipsicóticos 

 Antidepressivos 

 Ansiolíticos 

 Neurolépticos 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Discussão de caso clínico 

Apresentação de seminários 

Avaliação Participação nas aulas 

Discussão dos casos clínicos 

Apresentação de seminários 

Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  42 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 
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Disciplina Psicologia em Urgência e Emergência II 

Ementa Aprofundar o conhecimento histórico, teórico e técnico sobre psicologia 

em urgência e emergência através de grupo de estudos. Promover espaço 

para reflexão sobre as características emocionais dos pacientes, seus 

familiares e sua adesão ao tratamento. Estimular o desenvolvimento de 

um olhar crítico sobre as especificidades da prática do psicólogo 

hospitalar e sua inserção nos serviços de saúde e possíveis intervenções. 

Instrumentalizar os residentes sobre prática específica. 

Conteúdo  Aspectos psicológicos do paciente com doença orgânica aguda 

 Anamnese e Diagnóstico no contexto de urgência  

 Avaliação e Preparação Pré-cirúrgica 

 Uso de Testes Psicológicos e Escalas no Hospital Geral 

 Elaboração de Protocolos no Pronto-Socorro 

 Registro em Prontuários no Pronto-Socorro 

Metodologia Aulas dialogadas  

Seminários 

Discussão de textos e casos clínicos 

Avaliação Participação das aulas  

Apresentação de casos clínicos 

Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  14 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Seminários Clínicos em Psicologia da Saúde 

Ementa Estimular o desenvolvimento de um olhar crítico sobre prática do 

psicólogo e as diferentes abordagens psicoterapêuticas possíveis no 

contexto da saúde. 

Conteúdo  Psicologia da saúde 

 Abordagens psicológicas 

 Transferência e contratransferência 

 Relação terapêutica 
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 Trabalho em equipe multiprofissional 

Metodologia Apresentação de caso clínico 

Discussão de situações clínicas 

Avaliação Participação das aulas  

Apresentação de casos clínicos 

Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  21 horas 

 

Tipo de atividade Teórica 

Ano R2 

Disciplina Fundamentos de Psicologia Analítica 

Ementa Propiciar o conhecimento e reflexão sobre a teoria psicológica de Carl 

Gustav Jung e seus seguidores. Possibilitando ampliação de sua 

compreensão teórica e técnica para atuação em psicologia em diversas 

áreas da saúde.  

Conteúdo  Vida e obra de Jung 

 Introdução à Psicologia Analítica I 

 Introdução à Psicologia Analítica II 

 Tipologia 

 Inconsciente Pessoal e Complexo 

 Inconsciente Coletivo e Arquétipo 

 Energia Psíquica 

 Símbolo e Função Transcendente 

 Mãe 

 Pai 

 Criança 

 Herói 

 Self e Individuação 

 Persona e Sombra 

 Anima-animus 

 Princípios Básicos Psicoterapia 

 Elaboração Simbólica 
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 Transferência – contratransferência / Elaboração Final 

 Sonhos  

 Imaginação Ativa - O Livro Vermelho 

 Supervisão em grupo 

 Seminário Clínico 

Metodologia Aulas expositivas dialogadas 

Seminários 

Discussão de casos clínicos 

Avaliação Seminários 

Discussão de casos clínicos 

Cenários de prática Salas de aula 

Carga horária  135 horas 
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I. CRONOGRAMA DE PRÁTICA 

 

SEMANA PADRÃO R1 

 

Semana Padrão R1 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã Aula Campo Campo Campo Campo Folga Folga 

Tarde Aula Campo Campo Campo Campo Folga Folga 

 

 

SEMANA PADRÃO R2 

 

Semana Padrão R2 

 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Manhã Aula Campo Campo Campo Campo Folga Folga 

Tarde Aula Campo Campo Campo Campo Folga Folga 

 

  

 

 

 


